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  Objectiu 

Ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. 

Beneficiaris 

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 6 i 100 treballadors en el darrer exercici fiscal tancat. 

Característiques 

El Programa de Cupons a la Innovació 2015 està format per tres categories d’ajut: Cupons de tecnologia, Cupons d’innovació i Cupons d’ecoinnovació (aquests 

darrers gestionats de forma conjunta entre ACCIÓ i el DTES).  

Els Cupons de tecnologia podran ser utilitzats per rebre els següents serveis tecnològics subvencionables: 

- Estudis de Vigilància tecnològica i d’estat de la tècnica: accions encaminades a dotar-se d’informació de l’exterior sobre ciència i tecnologia (anàlisis 

de la situació actual i tendències), amb l’objectiu de transformar-la en coneixement que permeti identificar oportunitats, prendre decisions amb 

menor risc i anticipar-se als canvis. 

 
- Estudis de viabilitat tecnològica i industrial: accions necessàries per determinar si és possible desenvolupar tecnològicament o industrialment un 

producte/servei i/o procés en condicions de seguretat amb la tecnologia disponible, verificant factors diversos com resistència estructural, durabilitat, 
operativitat, implicacions energètiques, mecanismes de control, escalabilitat industrial, etc.,segons el camp del què es tracti. 

 

- Actuacions de desenvolupament precompetitiu: actuacions dirigides a la materialització dels resultats de la investigació industrial prèvia o estudis 
previs de viabilitat tecnològica i industrial en un pla, esquema o disseny de nous productes, processos o serveis industrials basats en l’ús i l’aplicació de 
les tecnologies facilitadores transversals i destinats a la seva explotació o utilització industrial. Pot incloure la creació d'un primer prototip funcional de 
producte, servei o procés no comercialitzable. 

 

- Testeig i validació de processos pilot, nous mètodes i materials: accions derivades de desenvolupaments precompetitius adreçades a verificar i validar 
que processos pilot, nous mètodes o nous materials compleixen els objectius pretesos dins les especificacions fixades. Inclou el desenvolupament de 
demostradors no utilitzables per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial. 

 

- Testeig i validació experimental de nous prototips, nous productes i/o serveis: accions derivades de desenvolupaments precompetitius  adreçades a 

verificar i validar que nous prototips, nous productes i/o serveis compleixen els objectius pretesos dins les especificacions fixades. Inclou el 

desenvolupament de demostradors no utilitzables per a aplicacions industrials o per a la seva explotació comercial. 

Els Cupons d’innovació podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’innovació subvencionables: 

- Conceptualització i disseny de nous productes diferencials: accions adreçades a la generació de nous productes o serveis diferencials respecte als ja 

existents a l’empresa mitjançant l’aplicació d’eines de gestió del disseny. 

 

- Millora del procés d’innovació a l’empresa: accions encaminades a la definició i implantació d’un model d’innovació adaptat a les necessitats de 

l’empresa, posant especial èmfasi en la definició de l’estratègia d’innovació i en el procés d’innovació en si mateix. 

Els Cupons d’Ecoinnovació podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’ecoinnovació subvencionables: 

- Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals: Identificació d’accions de millora orientades a incorporar l’ecoinnovació en els 

processos productius per incrementar-ne l’eficiència en l’ús dels recursos i fer-los més respectuosos amb el seu entorn 

 
- Eco disseny de productes i serveis: En el cas de productes i serveis existents, anàlisi del seu impacte ambiental al llarg del cicle de vida i identificació i 

testeig de propostes de millora; i en el cas de nous productes o serveis, ecodisseny del producte/servei per tal que tingui en compte la minimització 

dels impactes ambientals al llarg del seu cicle de vida. Les propostes d’accions poden incloure, entre d’altres, mesures per disminuir el consum de 

recursos, allargar la vida útil dels productes o facilitar la reutilització i el reciclatge. 

  

- Projectes de prevenció i generació de residus: Actuacions encaminades a desenvolupar nous processos o tecnologies que permetin valoritzar els 

residus, augmentar el rendiment d’operacions existents de valorització de residus, explotar noves aplicacions de materials reciclats o prevenir la 

generació de residus. S’inclouen aquí les actuacions de preparació per a la reutilització de residus, de valorització de subproductes, de simbiosi 

industrial o de mineria d’abocadors. 
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- Projectes per al foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular: Actuacions encaminades a posar al mercat activitats 

econòmiques, noves o renovades que afavoreixin una economia verda i eficient en recursos, com per exemple les activitats basades en el 

subministrament de serveis enlloc de productes, la remanufacturació de productes, etc.. 

Es considera subvencionable el cost de la prestació a l’empresa del servei diferencial per part d’un proveïdor acreditat. El cost subvencionable màxim serà de 
10.000 euros excepte pel servei de desenvolupament precompetitiu inclòs a la categoria d’ajut de cupons de tecnologia, en què el cost subvencionable màxim 
serà de 15.000 euros. La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 50% del cost del servei, amb un màxim d’ajut de 3.000 euros excepte pel servei de 
“Desenvolupament Tecnològic” inclòs a la categoria d’ajut Cupons de tecnologia, pel que la intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 75% del cost del servei amb un 
màxim d’ajut de 5.000 euros. 
 
Els serveis subvencionables podran ser realitzats únicament per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Pel Programa de Cupons 2015 són: 

Cupons de Tecnologia: 

- Agents Tecnològics de la Xarxa TECNIO 

 

- En el cas que l’empresa beneficiària presenti un proveïdor tecnològic no acreditat per ACCIÓ, caldrà la seva acreditació com a requisit previ a la 

valoració de la sol·licitud. A tal efecte, aquests proveïdors hauran de seguir el procediment per acreditar-se com assessor en els programes d’ACCIÓ 

segons el procediment establert  per la RESOLUCIÓ EMO/1281/2015. Els professionals que resultin acreditats en la categoria de desenvolupament 

tecnològic seran considerats proveïdors acreditats als efectes d’aquesta categoria d’ajut. 

 Cupons d’Innovació: 

- Aquells professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, segons la RESOLUCIÓ EMO/1281/2015 per la qual 
s’estableixen els requisits  i el procediment per a l’acreditació d’assessors per a l’any 2015 en el marc dels programes d’ACCIÓ (DOGC núm. 6896  de 
19.06.2015), i estiguin acreditats en els àmbits de conceptualització i disseny de nou producte i gestió de la innovació. 
 

- En el cas que l’empresa beneficiària presenti un proveïdor d’innovació no acreditat per ACCIÓ, caldrà la seva acreditació com a requisit previ a la 
valoració de la sol·licitud. A tal efecte, aquests proveïdors hauran de seguir el procediment per acreditar-se com assessor en els programes d’ACCIÓ 
segons el procediment establert per la RESOLUCIÓ EMO/1281/2015. Els professionals que resultin acreditats en les categories de conceptualització i 
disseny de nous productes i gestió de la innovació seran considerats com proveïdors acreditats als efectes d’aquesta categoria d’ajut. 

 Cupons d’Ecoinnovació: 

- Les empreses inscrites en el directori públic d'enginyeries i consultories ambientals custodiat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i ubicat 

a: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/directori-de-les-consultories-i-les-

enginyeries-ambientals/  

- En el cas que l’empresa beneficiària presenti un proveïdor d’ecoinnovació no acreditat per ACCIÓ, caldrà la seva acreditació com a requisit previ a la 

valoració de la sol·licitud. A tal efecte, aquests proveïdors hauran de seguir el procediment per acreditar-se com assessor en els programes d’ACCIÓ 

segons el procediment establert per la RESOLUCIÓ EMO/1281/2015. Els professionals que resultin acreditats en la categoria d’economia verda seran 

considerats com proveïdors acreditats als efectes d’aquesta categoria d’ajut. 

Observacions 

- Els serveis subvencionables dels Cupons de Tecnologia hauran d’estar emmarcats dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a 

l’estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada). 

Més informació a: http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/85_catalunya_2020/documents/arxius/12_ris3cat_2014.pdf  

- El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins 

a l’exhauriment de pressupost. Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la recepció de la resolució de 

concessió i hauran de finalitzar en un termini màxim de 6 mesos. 

- Un mateix beneficiari pot rebre com a màxim dos cupons per aquest Programa dins aquesta convocatòria, tot i que no podran ser de la mateixa 

tipologia ni pel mateix projecte. 
- Una mateixa empresa proveïdora podrà participar en un màxim de 10 serveis subvencionables a través d’aquest Programa entre les categories de 

cupons d’innovació i cupons d’ecoinnovació. 
 

 

http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/centres-per-ambit-tecnologic/
http://accio.gencat.cat/cat/binaris/dogc_tcm176-183211.pdf
http://accio.gencat.cat/cat/binaris/dogc_tcm176-183211.pdf
http://accio.gencat.cat/cat/binaris/dogc_tcm176-183211.pdf
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/directori-de-les-consultories-i-les-enginyeries-ambientals/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/directori-de-les-consultories-i-les-enginyeries-ambientals/
http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/85_catalunya_2020/documents/arxius/12_ris3cat_2014.pdf
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Termini 

Fins al 14 de desembre del 2015, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 


